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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG
Vastgesteld 19 juni 1991

De vaste Commissie voor financiën1 heeft op 29 mei 1991 mondeling
overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over:

1. het protocol bij de Overeenkomst met Luxemburg tot het vermijden
van dubbele belasting; Luxemburg, 16 oktober 1990 (22 086, 233);

2. het fiscale gedeelte van de vergaderingen van de Ecofinraad van 18
maart 1991 en van 8 april 1991 (21 501-07, nrs. 32, 33 en 34);

3. de motie-Paulis/Van Dis/Koning (21 368, nr. 16).

Van dit overleg brengt de commissie het volgende verslag uit.

1. Het protocol bij de Overeenkomst met Luxemburg tot het
vermijden van dubbeie belasting

De heer Vreugdenhil (CDA) schetste in het kort de voorgeschiedenis
en herinnerde aan de uitspraak van de voormalig staatssecretaris Koning
dat wellicht enige druk op Luxemburg zou moeten worden uitgeoefend
om zich soepeler op te stellen wat betreft het opheffen van het
bankgeheim. Is tijdens de onderhandelingen over het verdrag een relatie
gelegd met dat bankgeheim?

Van Luxemburgse zijde is er in het verleden op gewezen dat de Neder–
landse Antillen ook beschouwd kunnen worden als een tax-haven en dat
opheffing van het bankgeheim de concurrentiepositie niet ten goede
komt. De heer Vreugdenhil wees erop dat Luxemburg een «nette»
deelnemingsvrijstelling heeft ingevoerd waarbij slechts ontvangen
deelnemingsdividenden worden vrijgesteld indien de betreffende
dochtermaatschappij aan een 15%-heffing is onderworpen. Welke
stappen denkt Nederland te gaan ondernemen in zijn functie van
EG-voorzitterschap ten aanzien van het bankgeheim in Luxemburg? Als
Luxemburg zijn houding niet wenst te veranderen, verdient het dan geen
overweging te bezien of er wel een fiscaal verdrag met dit land moet
worden afgesloten?

De Staatssecretaris merkte op dat de houding van Luxemburg ten
opzichte van het bankgeheim voorlopig wel problemen zal blijven
opleveren gezien het grote belang dat dit land heeft bij instandhouding
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ervan. Het verdrag met Luxemburg wordt herzien omdat gebleken is dat
belastingplichtigen van het huidige regime gebruik maken om interest
belastingvrij te ontvangen.

Met het oog op mogelijkheden tot fraude in de sfeer van het inkomen
en vermogen als gevolg van de kapitaalliberalisatie heeft de Europese
Commissie een bronheffing op rente overwogen. Toen bleek dat deze
heffing niet algemeen kon worden geaccepteerd, heeft de Commissie
gezocht naar mogelijkheden in de sfeer van wederzijdse bijstand. Daarbij
zou het dan gaan om het laten vervallen van de weigeringsgrond dat de
administratieve praktijk zich verzet tegen het verstrekken van inlich–
tingen. Wettelijke belemmeringen zouden daarbij wel weigeringsgrond
blijven vormen en bedacht moet worden dat het Luxemburgse
bankgeheim nog vrij onlangs in de wet is vastgelegd. Tevens werd
voorgesteld dat de lidstaten maatregelen zouden nemen inhoudende dat
in geval van fraude inlichtingen kunnen worden verstrekt, ook als de
lidstaten die niet voor eigen gebruik kunnen vragen. Dat komt er dus op
neer dat wat Luxemburg voor eigen doeleinden krachtens nationale
wetten niet mag, wel moet gebeuren als een andere lidstaat erom vraagt.
Luxemburg heeft over laatstbedoeld voorstel zijn veto uitgesproken, ook
al stemt dit land wel in met het uitwisselen van gegevens in strafzaken.
De discussie zal verder worden gevoerd in het kader van de EG.
Luxemburg heeft zich bereid verklaard tot het verdrag van de Raad van
Europa toe te treden, inclusief het fiscale protocol dat op strafzaken
betrekking heeft.

De heer Vreugdenhil deelde mee tijdens het ISMO-debat op deze
kwestie terug te zullen komen.

2. Het fiscale gedeelte van de vergaderingen van de Ecofinraad
van 18 maart en 8 april 1991

De Staatssecretaris merkte ter inleiding op dat de toenadermg
tussen de belastingstelsels in de 12 lidstaten een buitengewoon
complexe en politiek gevoelige zaak is. Toch is de besluitvorming
inmiddels vrij ver gevorderd en thans is het stadium bereikt waarin
politiek gevoelige knopen moeten worden doorgehakt. Wat de BTW
betreft is het technische bouwwerk klaar en ook wat betreft de accijnzen
wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de hoofdlijnen. Tijdens de
Ecofin-raad dd. 18 maart jl is gebleken dat vooruitgang mogelijk is. Uit
het verslag blijkt immers dat er diverse besluiten zijn genomen, niet
alleen onder druk van de tijd maar ook in het besef dat men bereid moet
zijn nationale fiscale idealen te vervangen door compromissen. Bij dat
laatste zal vooral de vraag van belang zijn welke vrijheid de lidstaten
elkaar gunnen zonder dat er onaanvaardbare concurrentieverstoringen
optreden. De staatssecretaris sprak de hoop uit dat de 12 lidstaten in die
geest verder zullen opereren en dat tijdig zal kunnen worden gekomen
tot het opheffen van de fiscale grenzen.

De staatssecretaris achtte het van groot psychologisch belang dat per
1 juli de vrijstelling voor reizigers aan de binnengrenzen wordt verhoogd.
Aldus krijgt ook de burger die zich niet dagelijks met deze materie bezig–
houdt het besef dat de EG wel degelijk bezig is de binnengrenzen te
slechten.

De heer Van der Vaart (PvdA) constateerde dat terecht wordt
gesproken van «afschaffing fiscale grenzen» en niet meer van «harmoni–
satie». Dat laatste doel is immers reeds lang uit het zicht verdwenen.

Is de indruk juist dat in tegenstelling tot het jongste Commissievoorstel
de lidstaten thans zelf in grotere mate mogen bepalen welke produkten
en diensten in het lage BTW-tarief worden geplaatst? Komt er nog een
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lijst van goederen en diensten die daarvoor in aanmerking komen? Wat
dit betreft zijn er nogal wat verschillen tussen een lijst die naar
aanleiding van een vorige Ecofin-raad is opgesteld en een lijst van het
EP. De heer Van der Vaart dacht met name aan plaatsgebonden
goederen en diensten waarbij nauweljks kan worden gesproken van
fiscale concurrentie. Het EP stelt voor om de lidstaten vrij te laten deze
goederen en diensten, die niet door de Ecofin-raad zijn genoemd, met
het normale of hoge tarief te belasten. Denkt de staatssecretaris dat de
besluitvorming zodanig zai zijn dat het onmogelijk wordt om arbeidsin–
tensieve diensten in het lage tarief te plaatsen?

De heer Van der Vaart kon instemmen met de Nederlandse opstelling
ten aanzien van het BTW-dossier, in het bijzonder met de inzet op een
minimum van 16%. Ook ging hij akkoord met het gestelde in de brief van
de staatssecretaris over de harmonisatie van accijnzen. De politieke
werkelijkheid is ondertussen dat het niet meer gaat om streeftarieven
maar om minirnumtarieven.

Hoe is precies de Nederlandse opstellmg inzake het heffen van accijns
op wijn en welke inzet kiest de staatssecretaris wat betreft de voorziene
accijnsheffing op LPG en aardgas?

De heer Van der Vaart kon zich vinden in het gestelde in de brief over
accijns op sigaretten en de bandbreedte in verband met de harmonisatie
van de dieselaccijns. Zal 3 juni ook worden gesproken over harmonisatie
van de motorrijtuigenbelasting van vrachtwagens? Staat Nederland nog
op het standpunt dat minimaal op het Europees gemiddelde moet
worden geharmoniseerd en ligt dat gemiddelde lager dan de tarieven die
Nederland thans hanteert? Als dat laatste het geval is, zou hij daar grote
moeite mee hebben. Maakt accijnsheffing op kerosine ook onderdeel uit
van het Commissie-voorstel? De heer Van der Vaart stelde in ieder geval
prijs op een zodanigs aanpassing van het Verdrag van Chicago dat
vluchten binnen de EG in aanmerking komen voor dit accijns. Wordt het
indexatiemechanisme gehandhaafd in het accijnsdossier?

Voorts vroeg de heer Van der Vaart waarom Nederland opeens instemt
met een 100 000 ECU-grens voor de vrijstelling van postorderverkopen.
Hij was van mening dat een overgang naar het definitieve systeem voor
de BTW-heffing moet worden gestoeld op een besluit van de Ecofin-raad
en dat er wat dit betreft geen sprake mag zijn van een automatisme.

Moet toepassing van het bestemmingslandbeginsel voor nieuwe
voertuigen niet als fraudegevoelig worden beschouwd? Het is immers
nogal gemakkelijk om een auto 3000 km te laten rijden waardoor het
voertuig niet meer BTW-plichtig is. De grenzen van 3000 km of 3
maanden oud zijn bepaald te laag.

Wordt a.s. maandag ook gesproken over de concept-richtlijn op het
terrein van de administratieve samenwerking? De heer Van der Vaart
deelde de zorgen op dit punt die in een brief van het VNO worden
verwoord.

Mevrouw Brouwer (Groen Links) vroeg allereerst wat het voorzitter–
schap bedoelt met het voorstel de streeftarieven hun karakter van
referentiewaarden te laten behouden. Een groot nadeel van de streefta–
rieven is dat met name ecologische kosten onvoldoende vertaling vinden
en daarom zouden die referentiewaarden hoger moeten zijn. Betekenen
de door de Commissie voorgestelde streefcijfers b.v. dat de accijnzen in
Denemarken zullen moeten worden verlaagd?

Mevrouw Brouwer was verheugd dat wordt gestreef–i naar minimumta–
rieven. Zij was van mening dat ook kerosine moet worden belast omdat
luchtvaart één van de meest vervuilende vormen van vervoer is. Hoe
denkt de staatssecretaris over het heffen van accijns op aardgas, LPG,
kernenergie, kolen en electriciteit?

Voorts vroeg mevrouw Brouwer in hoeverre het mogelijk is milieuvrien–
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delijke produkten in het BTW-nultarief te plaatsen. Zij was van mening
dat dergelijke produkten in ieder geval onder het lage BTW-tarief moeten
worden geplaatst en dat het in de brief geschetste toepassingsgebied te
beperkt is.

De heer Ybema (D66) merkte op dat de opstelling van de regering in
de Ecofin-raad in grote lijnen de instemming van zijn fractie heeft. Hij
constateerde dat er overeenstemming is over een BTW-minimumtarief
maar vroeg zich af of het mogelijk is om alsnog tot een bandbreedte
voor het hoge tarief te komen. Hij kon zich met het oog op de ingewik–
keldheid van het BTW-dossier ook vinden in het instellen van een
overgangsregeling met een superverlaagd en een nultarief, vooral ook
omdat sprake is van een beperkt toepassingsgebied waardoor er geen
concurrentieverstoringen optreden. Wel achtte hij het van belang dat de
termijn van de overgangsregeling wordt afgebakend.

Wat betreft de accijnzen op alcoholhoudende dranken is het gewenst
over een totaalpakket en niet over deelonderwerpen te onderhandelen. Is
het voorstel om streeftarieven hun karakter te laten behouden van
referentiewaarden en de lidstaten een politieke verklaring te laten
afleggen dat zij die waarden steeds voor ogen zullen houden niet een te
voorzichtige benadering?

Ook de heer Ybema was voorstander van het heffen van accijns op
kerosine; dat past in het streven de mobiliteit terug te dringen en
bovendien gaat het hier om een ernstig vervuilende verkeerssoort. Staat
Nederland alleen in zijn pleidooi om te komen tot een accijnsheffing op
LPG?

Hoe is de stand van zaken van de discussie op Europees niveau over
de regulerende heffingen? Het zal duidelijk zijn dat de discussie op
nationaal niveau daardoor wordt beïnvloed.

Betekent het feit dat Nederland wat betreft de tolheffing streeft naar
een pragmatische niet-discriminatoire oplossing dat er concrete
gedachten op dit punt bestaan? Welk standpunt neemt Duitsland op dit
moment in?

De heer Ybema merkte ten slotte op de indruk te hebben dat onder het
Luxemburgse voorzitterschap in het fiscale dossier niet veel voortgang is
geboekt.

De heer Van Dis (SGP) sloot zich aan bij de opmerking van de staats–
secretaris dat het een complexe en politiek gevoelige materie betreft.
Niet elk land heeft kennelijk evenveel bereidheid om compromissen te
sluiten. De heer Van Dis had overigens de indruk dat Nederland en
andere kleine landen meer moeten inleveren dan de grotere lidstaten.

Wanneer denkt de staatssecretaris dat een beslissing zal worden
genomen over het minimum van het hoge BTW-tarief? Hoe oordeelt de
bewindsman over de wenselijkheid horizonbepalingen in te voeren voor
de uitzonderingsregels tijdens de overgangsperiode? En wat vindt hij van
de door het EP geopperde suggestie om het minimum voor het verlaagde
tarief een maximum te laten zijn?

Motorrijtuigen die minder dan 3 maanden oud zijn of hoogstens 3000
km hebben afgelegd worden als nieuw aangemerkt. Op grond waarvan
zijn deze grenzen vastgesteld en zal een en ander ook gevolgen hebben
voor de handelaren in tweedehands auto's in de grensstreken? Waarom
is voor postorderverkopen een grens van 100000 ECU vastgesteld? Hoe
is de controle op dit punt geregeld?

De heer Van Dis was van mening dat bij het vaststellen van tarieven
ook milieu-overwegingen moeten worden betrokken. Kan de staatssecre–
taris het standpunt van de regering op dit punt concretiseren en welk
standpunt nemen de andere lidstaten en de Commissie op dit punt in?

De heer Van Dis was voorts van mening dat sierteeltprodukten onder
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het lage tarief moeten blijven. Kunnen deze produkten worden onderge–
bracht onder de zogenaamde landbouwinput?

In het algemeen kon de heer Van Dis instemmen met de door de
regering gevolgde gedragslijn ten aanzien van de accijnzen, ook al had
hij de indruk dat de harmonisatie op een te laag niveau plaatsvindt. Hij
had moeite met de accijnsvrijstelling voor kleine wijnproducenten. Er
moeten immers zo weinig mogelijk uitzonderingen worden gemaakt, ook
al om fraudemogelijkheden tegen te gaan. Zal bedoelde uitzondering
overigens tijdelijk van aard zijn?

Welke gevolgen heeft het voorstel van de Commissie voor de Neder–
landse accijnzen op het wegtransport? Wordt het Nederlandse
wegvervoer gecompenseerd voor een eventuele verhoging van de
accijnzen? Tolheffing, dieselaccijns en motorrijtuigenbelasting moeten
als een geïntegreerd pakket worden beschouwd. Welke gevolgen zal een
tolheffing in de randstad hebben voor de dieselaccijns en de motorrijtui–
genbelasting in Nederland, gezien vanuit Europees perspectief?

De heer Vreugdenhil (CDA) was in het algemeen van mening dat de
staatssecretaris op een goede wijze gebruik maakt van de mogelijkheid
om tot op zekere hoogte vrij te opereren in de onderhandelingen in
Europees verband.

Het leek de heer Vreugdenhil buitengewoon ongewenst dat de
lidstaten zelf bepalen wat onder het lage BTW-tarief van 5% wordt
gebracht met het oog op concurrentieverstoringen in de grensstreken.
Wat wordt bedoeld met de zinsnede dat Nederland niet akkoord kan
gaan met de voorgestelde minimumaccijnsdruk op sigaretten als
daarbinnen niet een voldoende hoog specifiek element wordt overeenge–
komen?

In tegenstelling tot de heer Ybema was de heer Vreugdenhil van
mening dat de mobiliteit van de Europese burgers moet worden
bevorderd. De Europese gedachte wordt bepaald geen goed gedaan als
dat niet gebeurt. Het is immers voor iedereen goed om kennis te nemen
van het doen en laten van de Europese medeburgers. Toerisme moet dus
worden bevorderd, ook al mogen milieu-overwegingen daarbij niet uit het
oog worden verloren. Dat in het mobiliteitsbeleid wel degelijk milieu–
overwegingen een rol spelen, komt o.a. tot uitdrukking in het streven het
woon-werk-verkeer terug te dringen en zoveel mogelijk per openbaar
vervoer te laten plaatsvinden.

De heer Vreugdenhi! vroeg ten slotte aandacht voor het protest dat de
Duitse industrie heeft laten horen tegen het invoeren van al te ingewik–
kelde BTW-systemen. Hij ondersteunde het streven van de staatssecre–
taris om die systemen zo eenvoudig mogelijk te doen zijn.

De heer Koning (VVD) ging ervan uit dat de staatssecretaris allereerst
de Nederlandse belangen behartigt in het Europese overleg over de
fiscale harmonisatie. Nu waarschijnlijk het bestemmingslandbeginsel zal
worden gehandhaafd, zijn enige variaties in de BTW-tarieven mogelijk
mits belastingvrije ondernemingen toch onder de heffing bij invoer van
goederen kunnen worden gebracht. Hoe oordeelt de staatssecretaris
hierover?

Minister Andriessen verwacht dat er in Europees verband hoge
energieheffingen zullen worden geheven. Energieheffingen die tot doel
hebben het energieverbruik te verminderen kunnen worden toegejuicht,
ook al is het de vraag of dat lukt. Welk effect heeft dit overigens op
voorstellen met betrekking tot de BTW op energiedragers? De heer
Koning was overigens van mening dat het innen van de regulerende
heffingen moet worden toevertrouwd aan de minister van Financiën en
dat niet elk ministerie afzonderlijk een heffing in het leven moet roepen.
Uit de stukken blijkt dat de Ecofin-raad zich gaat bezighouden met het
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heffen van belastingen op het verkeer. De heer Koning kon zich daarin
vinden. Hij meende dat de Transportraad ten onrechte tracht hier het
voortouw te nemen.

Ten aanzien van het wegverkeer valt niet te ontkomen aan het
opleggen van heffingen. Omdat niet verwacht mag worden dat «Brussel»
aan het Verdrag van Mannheim met betrekking tot het waterverkeer zal
willen tornen, zal het waterverkeer in Nederland worden vrijgesteld van
brandstofaccijns. Het is immers niet goed mogelijk een onderscheid te
maken tussen waterverkeer op de Rijn en waterverkeer dat van andere
waterwegen gebruik maakt.

Als er in Europa accijns wordt geheven op kerosine, zal het
verschijnsel zich voordoen dat inter-Europees vliegverkeer een
zogenaamde technische landing maakt in Zürich. Als men naar bestem–
mingen buiten de EG vliegt, is men immers vrijgesteld van accijns. Op
die manier zal het vliegveld bij Zürich nog belangrijker worden dan het al
is, met alle gevolgen vandien voor o.a. de mainportfunctie van Schiphol.
(Met het oog op het laatste is het eveneens van belang dat de mogelijk–
heden tot tax free shopping worden gehandhaafd.) Hoe denken de
Europese lidstaten over genoemd verschijnsel?

De heer Reitsma (CDA) vroeg nog naar de opstelling van de staatsse–
cretaris in de onderhandelingen over de dieselaccijns. Ook hij wilde de
tolheffing niet los zien van de brandstofaccijnzen en de motorrijtuigenbe–
lasting. Ten slotte vroeg hij wie de heffingen regelt en welke instantie in
dezen verantwoordelijkheid draagt.

De Staatssecretaris merkte op dat het voornaamste doel van de
afschaffing van de fiscale grenzen het wegnemen van concurrentiever–
schillen is. Als die verschillen blijven bestaan bij het opheffen van de
binnengrenzen treden er omvangrijke verschuivingen in de handels–
stromen op, met alle sociale en economische ellende vandien.

De bewindsman was het met de heer Van der Vaart eens dat het zo
langzamerhand niet meer om harmonisatie van het fiscaal beleid maar
om het wegnemen van belemmeringen in het grensverkeer gaat. Hij was
verheugd dat de commissie in grote lijnen kan instemmen met de Neder–
landse opstelling in de Ecofin-raad.

Het voorstel van de Commissie houdt o.a. in dat een limitatieve lijst
van goederen en diensten wordt opgesteld die onder het lage tarief
mogen worden gebracht. Het spreekt overigens vanzelf dat een lidstaat
die een bepaald produkt onder het hoge tarief brengt terwijl hetzelfde
produkt in het aangrenzende buitenland onder een laag tarief is gebracht
rekening moet houden met verlegging van handelsstromen. Het door het
Verenigd Koninkrijk beleden vrije-marktprincipe zal onevenredig harde
gevolgen hebben en daarom zal de Nederlandse regering daar nooit in
kunnen toestemmen.

De bewindsman was er geen voorstander van het aantal motieven op
grond waarvan goederen en diensten onder het verlaagde tarief kunnen
worden gebracht uit te breiden. Die betreffende categorieën zijn thans
eerste levensbehoeften, bepaalde cultuurprodukten en uitgaven in
verband met menselijk leed. Ook al omdat er op de «milieumarkt» zoveel
beweging is, zullen zich grote afbakeningsproblemen voordoen als het
milieu-aspect onderscheidend is. Goederen en diensten onder het
verlaagde tarief brengen heeft te maken met de wens de afzet ervan te
bevorderen terwijl een accijns is gericht op het verminderen van het
gebruik zodat het hanteren van milieu-argumenten hier meer op zijn
plaats is. De bewindsman was niet op de hoogte van een facultatieve lijst
van het EP waarop goederen en diensten staan die onder het lage
BTW-tarief kunnen worden geplaatst. Hij was bereid in de Ecofin-raad te
pleiten voor het rekening houden met milieu-overwegingen bij het
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vaststellen van de accijnstarieven. Ook wilde hij pleiten voor het onder–
brengen onder het hoge BTW-tarief van vervuilende produkten. Hij was
echter tegenstander van het per definitie onderbrengen van milieuvrien–
delijke produkten onder het lage BTW-tarief met het oog op de onuit–
voerbaarheid ervan.

Er zijn nog steeds produkten waarover in Europees verband moeilijk tot
overeenstemming zal kunnen worden gekomen. De Nederlandse
opstelling ten aanzien van de wijnaccijns is bekend. Vrijstelling voor de
vele kleine wijnboeren in de zuidelijke lidstaten zal zowel om sociale als
om uitvoeringsredenen niet te vermijden zijn. Controleproblemen leiden
ertoe dat de regering tegenstander is van het invoeren van een
LPG-accijns. Het standpunt van het kabinet met betrekking tot accijns op
kerosine is niet gewijzigd.

Tolheffing, dieselaccijns en motorrijtuigenbelasting moeten inderdaad
als één geheel worden beschouwd. Niet-discriminatoire tolheffing heeft
betrekking op een gelijke behandeling van buitenlanders en Neder–
landers.

Voor de indexatie van de accijnstarieven is een vrij soepele formule
opgenomen. Als het inflatietempo in de lidstaten uiteenloopt, kunnen
zich hier natuurlijk problemen voordoen.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het voorzitterschap zal
voorstellen de streeftarieven het juridisch karakter te ontnemen en er een
politiek karakter aan te geven. Dat betekent niets anders dan dat de
iidstaten verklaren dat zij blijven streven naar die tarieven. De staatsse–
cretaris was erg nieuwsgieng naar de standpunten van de andere
lidstaten tijdens de komende Ecofin-raad. Het spreekt vanzelf dat tijdens
de onderhandelingen het Nederlandse belang nauwlettend in de gaten
zal worden gehouden, maar bedacht moet worden dat er een nauwe
relatie is met het Europese belang.

De staatssecretaris zegde toe schriftelijk te zullen reageren op de
vraag van de heer Van der Vaart over de gevolgen van de harmonisatie
van de motorrijtuigenbelasting voor het Nederlandse vrachtverkeer.

Een nul-tarief is iets anders dan een vrijstelling omdat de betreffende
ondernemer belastingplichtig is en aftrekmogelijkheden heeft. Als
zodanig kan het nul-tarief worden beschouwd als een subsidie.
Nederland wil overigens nul-tarieven als het enigszins kan niet laten
handhaven. Bij nul-tarieven en/of superlage tarieven behoort in beginsel
een horizonbepaling te worden gehanteerd.

Het Duitse wegengebruiksrecht is nog niet van de baan. De staatsse–
cretaris had niet de indruk dat de kleine en middelgrote lidstaten meer
concessies moeten doen dan de grotere lidstaten. Het land dat het
dichtst bij het gemiddelde staat, hoeft het minste in te leveren. Het
veranderen van het minimumtarief in een maximumtarief van 5% past
niet goed in het streven van de Ecofin-raad om concurrentieverstoringen
te voorkomen. Bovendien zouden bij hanteren van een maximum van 5%
lidstaten in budgettaire problemen geraken.

De meeste lidstaten rageren niet op het Nederlandse pleidooi om
milieu-overwegingen bij de belastingheffing te betrekken. Het idee van
bescherming van het natuurlijk milieu heeft het terrein van de belasting–
heffing in die landen nog niet bereikt. Sierteeltprodukten kunnen niet
gerangschikt worden onder de categorie landbouwinput, maar Nederland
blijft ijveren voor het onderbrengen van deze produkten in het lage tarief.

De staatssecretaris was evenals de heer Vreugdenhil van mening dat
mobiliteitsbevordering moet worden nagestreefd, al was het maar om
vreemdelingenhaat te voorkomen of te verminderen.

Nederland streeft inderdaad naar eenvoudige administratieve verplich–
tingen.

Vrijgestelde ondernemers vormen een categorie waarnaar met grote
zorgvuldigheid moet worden gekeken. De staatssecretaris meende dat in
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Europees verband waarschijnlijk geen hoge energieheffingen zullen gaan
gelden. Uit sociale overwegingen is energie in veel landen onder het lage
tarief gebracht. Dergelijke heffingen zouden overigens buiten de
BTW-sfeer moeten worden gehouden. De verantwoordelijkheid voor de
heffingen blijft op nationaal niveau liggen.

Het vooralsnog handhaven van de mogelijkheden tot tax free shopping
is inderdaad een belangrijk element in de gedachte van Schiphol als
mainport.

De heer Witteveen (plaatsvervangend directeur generaal voor fiscale
zaken voegde hier nog aan toe dat het ad valorem deel van de accijnzen
wordt geheven naar de verkoopwaarde van de betreffende tabakspro–
dukten, terwijl het specifieke deel wordt geheven per hoeveelheid (b.v.
per sigaret). De verhouding tussen deze twee bepaalt de concurrentie–
verhouding tussen dure en goedkope sigarettenmerken. Naarmate meer
specifiek wordt geheven, zal de concurrentiepositie van de dure
sigaretten verbeteren. Naarmate er meer ad valorem wordt geheven, zal
de concurrentiepositie van de goedkope sigarettenmerken verbeteren.
Aangezien de produktie van de soorten sigaretten, duur of goedkoop,
niet evenwichtig over de EG is verspreid, is er een direct verband tussen
concurrentie-/werkgelegenheidspositie en de verdeling ad
valorem/specifiek.

3. De motie-Paulis/Van Dis/Koning (21 368 nr. 16)

De Staatssecretaris verwees naar zijn brief d.d. 22 februari 1991
waarin kenbaar wordt gemaakt dat artikel 56, eerste lid, van de Wet op
de accijns geen ruimte biedt om zekerheidstelling achterwege te laten. Er
staat namelijk dat de vergunninghouder zekerheid stelt voor de accijns
die hij verschuldigd is of kan worden. De inspecteur bepaalt de hoogte
van het bedrag binnen de grenzen van het artikel.

De staatssecretaris had begrip voor de motieven van de indieners van
de motie maar merkte op niet op voorhand van de zekerheidstelling te
willen afzien. Solvabiliteit en vermogenspositie zijn immers onderhevig
aan verandering. Daarom meende hij aan de indieners tegemoet te
komen door het te zoeken in de vorm en de hoogte van de zekerheid–
stelling, al naar gelang de mate van solvabiliteit. Bij het opstellen van de
ministeriële regeling wordt rekening gehouden met de solvabiliteit en de
vermogenspositie maar uiteraard ook met het gelijkheidsbeginsel dat een
steeds grotere rol gaat spelen. In het nieuwe systeem is de hoogte van
de zekerheidstelling primair afhankelijk van het bedrag aan accijns dat de
gemiddelde voorraad accijnsgoederen vertegenwoordigt. Als dat bedrag
boven een bepaald niveau komt, zal over het meerdere minder zekerheid
worden gevraagd. Dit alles gebeurt per soort accijnsgoed. Aan de
vormen van zekerheidstelling zal een nieuwe worden toegevoegd, te
weten het bezitloos pandrecht dat in de plaats komt van de financiële
eigendomsoverdracht. Bedrijven die beschikken over grote voorraden
accijnsgoederen en grondstoffen en waarvoor de te stellen zekerheid
aldus te hoog wordt, kunnen op die wijze de kosten van de zekerheid
laag houden. Bedrijven die beschikken over produktie-installaties kunnen
gebruik maken van een hypotheekstelling. Het praktische effect voor
deze bedrijven zal daardoor in belangrijke mate overeenkomen met het
niet stellen van zekerheid. Over de uitwerking van een en ander zal
overleg met de branches plaatsvinden.

De staatssecretaris voegde hieraan toe dat een tweede argument om
de zekerheidstelling te handhaven is dat in het kader van de door de
Europese Commissie voorgestelde richtlijn met betrekking tot de accijns–
goederen zekerheid moet worden gesteld door de entrepóthouder. Over
deze ontwerp-richtlijn bestaat reeds grote mate van overeenstemming.
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De heer Paulis (CDA) maakte uit de brief dd. 22 februari op dat de
staatssecretaris bereid is het bedrijfsleven zoveel mogelijk tegemoet te
komen wat betreft de zekerheidstelling. Deze opstelling past zeer wel in
de goede relaties tussen het ministerie en het bedrijfsleven en de heer
Paulis stelde dat op prijs.

De bewindsman constateert dat de motie zich niet verdraagt met de
Wet op de accijns. De heer Paulis wees er echter op dat de olieraffinade–
rijen geen zekerheid stellen en hij meende dat het mogelijk moet zijn dat
voor bepaalde categorieën bedrijven, die wettelijk gezien zekerheid
moeten stellen, de zekerheid op nul wordt gesteld, naar analogie van het
BTW-nultarief.

De heer Koning (VVD) merkte op dat het wettelijk voorschrift dat
zekerheid wordt gesteld geldt voor degene die de zekerheid moet stellen,
maar dat dit niet betekent dat degene, ten wiens behoeve zekerheid
wordt gesteld, die zekerheid ook nodig vindt. Het ging hem te ver te
stellen dat laatstgenoemde partij het nodig moet vinden omdat het in de
wet staat. Daarnaast is er de mogelijkheid het met de zekerheidstelling
gemoeide bedrag op nul te stellen. Hypotheekstelling leek de heer
Koning in het geval van b.v. de olieraffinaderijen welhaast onmogelijk
omdat ze alle op gehuurde grond staan. Als er geen opstalrecht is
verleend, moet de gemeente Rotterdam gedogen dat ten haren laste
hypotheek wordt gesteld. De kans dat dat gebeurt is zeer gering.

De heer Koning vond de door de staatssecretaris uitgestippelde weg al
met al begaanbaar, maar meende evenals de heer Paulis dat de wet
minder stringent moet worden uitgelegd als de staatssecretaris heeft
gedaan.

De Staatssecretaris zegde toe zich te bezinnen op de argumenten
van de commissie en sprak de verwachting uit dat beide standpunten
elkaar zeer dicht zullen naderen.

De voorzitter van de commissie,
Koning

De griffier van de commissie,
De Gier
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